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Viodo do Rio e Brasilia, era trânsito nara 
Montevidéu, encontra-se em nossa cidade. fo Dr 
Licurgo Costa Ministro para Assuntos Econômi
cos junto a Embaixada do Brasil na capital uru- 
guaia. y

Em sua rápida_ passagem pela sua terra natal 
pois que amanhã deverá seguir viagem para Mon
tevidéu, via Porto Alegre, o Ministro Licurgo Cos
ta, encontra-se hospedado na residência do seu 
irmão, Dr. João Costa Neto.

O Ministro Licurgo Costa, deverá retornar à 
nossa terra dentro de aproximadamente 30 dias 
quando aqui cumprirá as suas férias regulares.

Cumprimentamos o Ministro Licurgo Costa pe 
la sua passagem pela Princesa da Serra, e dese
jamos-lhe os nossos melhores votos de uma feliz 
viagem à capital oriental.

/ucessâc em I 9 €S
Assume evidência o no
me do atual ministro da 

Fazenda
As especulações em tôrno da candidatura do 

atual ocupante do Ministério da Fazenda, profes
sor Carvalho Pinto, para 1965, começou a ganhar 
corpo nos meios políticos, notadaraente no Rio de 
Janeiro e São Paulo, discietamente estimulados, 
tanto pelo Presidente Goulart, quanto pelo ex- 
Presidente Jânio Quadrns, os quais vêem, no ex- 
governador de São Paulo o único político em 
condições de dispatar os votos das áreas conser
vadoras, que se estão aglutinando em tôrno do 
governador da Guanabara, sr. Carlos Lacerda.

•esidente da República autorizou a 
crédito de Cr$ 2i0 bilhões p a r a ^  atender 
nto do funcionalismo civil e militar. qu_ 
aos Cr$ 12 bilhões, e 4o0...“ iJ]1aoe8J í ali. 

para os três ministérios milita *
bilhões e 400 milhões. «Diá-

icôrdo com o decreto pubhc á
al» do dia 1- deste, o crédito aberto sera
lo automaticamente pelo 1 de 1964
ínião. IA proposta orçamen aria d e ^
>m o aumento de v^ 9 ,rae. v d0 em con- 
3it» para Cr* 958 bilhões,' cent0 e não
is majoração igual a 00 p 
foi concedido. é o da Via-
proposta o m*iPr .<j [ K S f o menor o da í 332 bilhões, 512 milhoe e g ^  tpéB Mi. 

i com 3 bilhões 23- m 186 milhões
militares: Guerra 82 Aeronáutica,
60 bilhões e 283 milhões, e Aero

e 186 milhões

Goulart inau
gura Usina 

na Bahia
O Presidente JG 

inaugurou no dia de on
tem, na localidade de 
Correntina, na Bahia, a 
Csina Presidente João 
Goulart.

Nessa ocasião, o che
fe do govêrno brasileiro 
pronunciou uma subs
tanciosa oração no qual 
citou em certo tópico a 
figura do saudoso Pre
sidente Getulio Vargas.

Delioeado o panorama 
sucessório de 
Porto Alegre
Com a homologação 

da candidatura do Sr. 
Sereno Chaise, pelo PTB 
à Prefeitura de Porto 
Alegre, nas eleições de 
10 de Novembro próxi 
mo. e com a anterior 
escolha dos nomes dos 
Deputados Cândido
Norberto, pelo MTR «• 
Sinval Guazelli, p la 
ADP, está delineado o 
panorama sucessório na 
capital gaúcha.

L a r  E n r i q u e c i d o
Encontra-se em festa desde o dia 4 do cor

rente, o lar do nosso particular amigo e anuncian
te, Sr. Sélio Melim. sócio diretor do Crediário 
York e de sua exma. esposa d. Iolanda Melim, 
com o nascimento de uma galante menina, ocor
rido na Maternidade Teresa Ramos, e que rece
beu o nome de Lucia Regina.

Á pequena Lucia Regina e aos seus dignos 
progenitores Sr. Sélio Melim e Sra Iolanda Me
lim, enviamos as nossas efusivas felicitações.

C. P vai ao Chile inaugurar nova sede do 
Banco do Brasil

Lageano sofre 
os rigores do 

inverno
Um dos mais rigorosos 

invernos dos últimos tem 
pos, está passando o la
geano êste ano.

Ainda ontem, o termô 
metro atingiu a cinco 
gráus abaixo de zero, e 
hoje esteve na parte da 
manhã à três gráus abai
xo de zero.

O inverno fustigante 
vem causando enormes 
prejuízos às plantações, 
não só em Lages, como 
em toda a região sul do 
país.

R  Câm ara de V ereadores
V«°b a presidência do 
J Rrey ° r Manoel Antu- 
f. .Ramos, encontra-se 
CíirÜ1(*a desde ontem, a 

Municipal, em 
>0 Peri°do legislati
va0 corrente ano.

18 vinte sessões or-

reunida desde .  r o .
dinárias que serão n  
cessadas no atual peno- 
do legislativo, deverão 
ger apreciadas e debat - 
das importantes resolu- 

- c p oue interessam a 
Ç0Í_ nosso município

q u e m  n ã o  a n u n c ia
— Se Esconde —

para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Ma/. Deodoro, n° 294

O ministro da Fazenda, 
sr. Carvalho Pinto, está- 
se preparando para ir ao 
Chile, presidir a inaugu 
ração da nova sede do 
Banco do Brasil no exte 
rior, em Santiago do Chi 
le.

Na viagem, que vem 
sendo mantida em sigilo 
e cuja data ainda está 
para ser marcada (deve 
rá ser na segunda quin
zena de agosto), seguirão

também o presidente do 
Banco do Brasil, sr. Nilo 
Medina Coeli, o diretor- 
executivo da SUMOC, 
embaixador Otávio Dias 
Carneiro e representan
tes do Ministério das Re
lações Exteriores.

A nova sucursal do 
Banco do Brasil na Cos
ta do pacífico é a quar
ta do banco no exterior, 
as outras são em Monte
vidéu, Buenos Aires e 
La Paz.

Festa Io Cbpp cm Santa Catarina
Como ocorre anualmente, uma série de festi

vidades será realizada entre os dias 3l de agos
to e 8 de setembro, na cidade de Joinville, com 
que atrai para o Estado barriga verde, milhares 
de visitantes.

Estão programadas as seguintes atrações:
3a Feira de Amostras de S. Catarina, que fun

cionará duraute todo o periodo; 4.os Jogos Aber
tos de Santa Catarina; Exposição Agro - Pecuária; 
'Exposição Filatélica, Inauguração do Museu Na
cional de Imigração e Colonização; Festa da Ca
tedral, e por fira, a denominada Festa do Chopp 
no dia 6 de setembro, nos salões do Harmonia 
Lira, onde «cada pessoa, na entrada do clube re
cebe um canecão e diverte se a valer, coin mu
sica e chopp à vontade.

Lions realizou reunião 
festiva

Num ambiente festivo e de alegria, que con
tou com o comparecimento dos senhores leões a- 
companhados de suas respectivas domadoras, rea
lizou se segunda feira última, às >19,30 horas, no 
Grande Hotel Lages, uma reunião festiva do Lions 
Clube de Lages.

Esta reunião festiva, contou com a honrosa 
presença do Sr. Roberto E. Leyendecker, Gover
nador do distrito L-10 E, que aqui 'manteve o seu 
primeiro contacto com o Lions Clube de Lages, 
cuja diretoria recém empossou se

Conseguimos apurar que nas próximas sema
nas, a nova diretoria do Lions Clube de Lages 
deverá tomar as primeiras providências coin re 
lação às suas atividades no corrente ano.

13263224
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O Dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lages, Estado

de Direito da P rim eira  V a ra  C ivel <fa , f  « í  mf/Ã**! saber:
.e oito (28) do corrente mes liação dejiu .luizo. o reno com a área
de agosto, às dez (10) boras, 
no saguão do edificio do Fó
rum desta cidade de Lages, 
será levado a público pre
gão de venda e arrematação

de Santa C atarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos que 
o presente edital de praça, 
com o prazo minimo de vin
te dias, virem, dêle conhe
cimento tiverem ou interes
sar possa, que ,no dia vinte

U 11

A direção geral da CÁR1TAS Brasileira 
Diocesana, convoca tôdas as Entidades Be
neficiadas com os conativos americanos, para 
a reunião geral a realizar se no Seminário 
Diocesano, às 14 horas do dia -6 de agosto 
do corrente ano.

Estarão presentes na referida reunião, 
membros do Secretariado Geral da CÁR1TAS 
Brasileira, Regional de Pôrto Alegre, onde da 
rão um completo e necps: ário esclareci
mento sôbre: Organização da Entidade, quan 
tidade, recebimento e distribuição de donati 
vos, bem como, reivindicações solicitadas.

Certos do comparecimento, agradecem o 
interesse.

A DIRETORIA

liação de duzentos mil cru
zeiros, feita neste  Juízo, o 
seguinte imóvel penhorado a 
Dercilio Waltríck Camargo e 
sua mulher, nos autos da e- 
xecução promovida pela Com
panhia de Industrializaçãopor quem mais der e melhor — uiunrOii-

lance oferecer sôbre a ava-ide Produtos Amm

T O B A T T A
Tenha um mundo de eficiência em suas mãos 

O MICRO TRATOR

-  T C C A T T A  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR — PUXAR AGUA
GRADEAR -  MOVER MOINHO
SULCAR — FORNECER LUZ
ROÇAR — SERRAR LENHA
PULVERIZAR — IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUARTA PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor xclusivo:

VICENTE PASCALE - Comércio e Representações
Rua Correia P into  122 -  C*. Postal 28 -  Fone 228 -  LAGES - SC.
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CHEGOU O NÔVO ASTRO
arrojaoo, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e adm !  
sua elegancia e o conlórlo iniarno que éle oferece. Vocè so convencerá de »„■ „ !  
Wdlys 2 6 00  e o mais luxuos^e perleito carro de classe até hoje produzido no

2600
u m  c a r ro  a rigor

PECA UMI OEHONSTRIÇiO EM
r tt

Concessionário exclusivo:
Agência P lanaltina de V eicnlos S /A  

Avenida Presidente Vargas, 1898 E n d . T a l. Planaltina -  Fone aaa 
Cana Postal, 3 33 ’ 4

Lages — Santa Catarina

um Teri
ie cento e treze roi1|PepficÍH|  
nhentos metros quadrado^1 
(113 500,00 m2). situado " 
zenda do Araújo, no d 
de Painel, desta Comarcadal

com

v ~ u u u t t u u  qq * j
zenda do Araújo, no dj8tri^l

a

terras de herdeiros de ahs 
Vieira Machado, confronta® I 
1o com terras de AmanUnJ 
vledeiros. de Osvaldo Werhik ' 
de Leandro Araújo Vieir 
e de Joaquim Arruda n, 
terreno foi adquirido pei0 1° 
xecutado Dercilio WaltriM, 
Camargo, por compras feita, 
conforme documentos deví 
lamente transcritos sob n- 
13.356 e 13 899 no Primein 
Ificio «Io Registro de |m„. 

veis desta cidade comar
ca de Lages. - E quem qUjzer 
irrematar dit - unov i 
rá compar cer no dia mé- 
nora e local acima mencio- 
lados, sendo éle enirt-gue  ̂
luem mais de e naelh,.r]an. 

ce oferecer sôbre a aludida 
avaliação de duzentos mil 
cruzeiros, depois de pagos os 
impostos e custas legais. - £ 
para chegue ao conhecimen
to de todos, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na forma de lei. - Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Catari- 
na aos cinco dias do mês de 
igôsto do ano de mil nove
centos e sessenta e três - 
Eu, Luiz Carlos Silva. Escri- 
vão do Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino 
Selos a final

Abelardo da Costa Arante* 
Juiz de Direito da la Vara

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

Semana de 
5 dias

Tramita na Câmara dos 
Oeputados. ura projeto 
de lei que institui, no 
nosso país, a sem ma de 
5 dias.

O autor é o deputado 
Valdemar Luiz Alves.

Estudante Jorge 
Silvio Barroso 

Gamborgi
Aniversariou dia 2 do 

corrente, o estudante Jor
ge Silvio Barroso Gam- 
borgi, filho do casal Sr. 
Milton Gamborgi, fazen
deiro e industrialista aqui 
residente, e de sua exma. 
esposa d. Dalma Barroso 
Gamborgi.

O feliz aniversariante,
ao ensejo do seu natali- 
cio, obsequiou a todos 
aqueles que o foram cum
primentar, com um chur
rasco na fazenda de seus 
progenitores.

Embora tardiamente. 
cumDrimpntamos o estu-
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Willys: 1 terço da 
duçao ioíal do seior

iomobilisiico
No primeiro semestre deste 

da WilJys atingiu um total de i0 4 ^ ’ ,fn HPI!?dução 
seja. uma média mensal de 5 0 7 fifin Jn!dades> ou

Em confronto com a prodicão lo í.T a 
fábricas, a qual somou 91 979 vfSni * l da® 11
Pr0dFmdí,9M 1 noWl" -S é a ’ í  t e Z " ™
da Willys foi de 2^9% u n i d S  Em SmiP1r°duç?° 
do de 19ü2, somou 28.310 unidades”  " per10'

Estes algarismos revelam que a produção 
Deste ano, continua em expansão Pioauçao,

Documentação das Sociedades Adônimas
O Ministro da Industria e Comércio tornou 

publico as sociedades anônimas de todo o Dais 
que os documentos referidos no decreto de 29 de 
setembro de 1940, devem ser enviados no prazo 
determinado para exame e arquivamento à Divi
são de Estatística Industrial e Comercial do refe
rido ministério.

Essa documentação constando do balanço da 
empiêsa, conta do lucros é perdas e relatório, 
eram anteriormente remetidos ao serviço de esta
tística da Previdência do Trabalho, desmembrado 
do antigo Ministério do Trabalho. Industria e Co
mércio.

C C R C C IC  U G E 4 ^ € 3 a pagina

Sr. Antônio 
Dorval Macedo

Regressou há dias de 
Porto Alegre, acompa
nhado de seu filho Sr. 
Dorval Macedo, o Sr. An 
tônio Dorval Macêdo, in
fluente homem de negó
cios dêste município, que 
foi aquela capital em tra 
tamento de saúde.

Divulgando esta noti
cia, apresentamos ao Sr. 
Antônio Dorval Macêdo, 
os nossos votos de boas 
vindas.

A t e n c a oi
SOMO» REPRESENTANTES 

— DE —
Vedacit, Fixotac, Isol, Neutrol, Carbalástico, Cimentol, Obe, 
Vedóleo, Carbodon, Penetrol, FrioÀsfalto, Isolit, Negrolin 
liquido, Vedalit, Piche, Bankol Feltro Betuminoso, Betume, 
Asfalto, Amianto, Estopa, Brocha, Vermiculite e outros 
produtos impermeabilizantes -  Produtos Farmacêuticos - 
Flâmulas para coleções - Brindes com Zodiaco - Coleções 
de livros dos maiores autores nacionais e estrangeiros, li
vros Juridicos e de Contabilidade - Folhinhas e Calendá
rios - Placas e números para emplacamentos de cidades 
e cemitérios. Picadores de carne etc.

Escreva-nos ou melhor visite-nos, que seus pedido 
serão imediatamente atendidos.

O nosso enderêço é: Rua Marechal Deodoro, 294 - 
Caixa Postal, 59 - Fone, 397 - Lages - S. C.

Campeão Corriedale de Palerm o 
adquirido por gau cin

Fazendeiros do Rio 
Grande do Sul adquiri
ram por dois milhões de 
pesos (14.870 dólares), o 
grande campeão Corrie- 
dale, arrematado na Fei 
ra Anual de Gado, pro 
movida pela Associação 
Rural Argentina. Tal im 
portância, a mais eleva
da já paga por um Cor- 
riedale, foi d seínbolsa- 
da pelos fazendeiros ga
úchos Lauro Dorneles de 
Macedo e Robe to Bofill.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(D esem baraador Aposentado)

A dvogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226 * Càixa Postal 19
Lages — Santa Catarina

Sr. João Daniel de 
Liz Vieira

Acompanhado de sua 
exma. esposa d. Benta 
Vieira, seguiu para a ci
dade de Santa Maria, no 
Estado do Rio Grande do 
Sul, o Sr João Daniel 
de Liz Vieira onde foi 
visitar os seus familiares 
que lá residem.

Formulamos ao Sr. Jo
ão Daniel de Liz Vieira 
e sua esposa d. BeDta 
Vieira os nosos votos de 
breve e feliz regresso.

Cirurg ião - Dentista
Clinica - Cirurgia - Prótese em Geral - Raio X  

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade - Agora dotado de moderno Aparelho 
BORDEN Al ROTOR KAVO BR - 655/

Consultório: Rua Cel. Córdova, n‘ 315 > (Em frente 
ao Correio) - Fone, 283

Lages — Santa Catarina

4 D V D G 4 D D
RUA CORONEL CÓRDOVA  - 319 

(EM FRENTE AO CORREIO)
Cau*ax, C ivis - rrim inairt 

TrabulhÍNtan - fmcaÍN e 
q u a lq u er trab a lh o  na eafern 

udmin iwtrativa.

I, jIL I ■ i \S LJLJ O LJLJ O | M ) 13 L_>—J □ I—A—I i— ^ > -• ------------------

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

C e r v e j a r i a  S e r r a m a l t e  Ltda.
■ R E  ? ' ; g £

C e rv e la s : Eronenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Cilseia
E le fa n te

M alzb ie
C iru la

Refriaerantes: e u a ra nã
Atíua'. T tn ic a L a ra n Ja d a

Soda L im o n ad a
Casesa

Distribuem  a in d a : Atf,iflrdente e Vinbo
7"à domjcilio — Adquiram os famosos produtos 

Entregas rapicertifiquem-se dos seus prêços compensadores.
Serramalte e
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Um bilhão e meio para as BR 36 e 59
Como resultado dos I BR-59.

esforços da bancada 
catarinense no Congres
so, foi autorizada a aber 
tura, pelo Ministério de 
Viação e Obras Públicas, 
consignado ao Departa
mento Nacional de Estra
das de Rodagem, do cré
dito especial de Cr$. 
1.5OÜ.O0OU0O.OO (um bi
lhão e quinhentos mil 
cruzeiros), para atender 
aos encargos de 'implan 
tação básica, melhora
mento e pavimentação 
das rodovias HK 36 e

Êsses serviços estão 
sendo executados ncs 
trechos Florianópolis--La 
ges e Florianópolis—Di
visa de Santa Catarina 
e Paraná.

O projeto em referên
cia, que ,tomou na Câ
mara Federal o número 
4.510 A, ^apresentado no 
ano passado, recebeu, 
conforme já foi Jnoticiado 
pela imprensa, pareceres 
favoráveis de todas as 
comissões daquela Casa 
do Congresso.

PÉ» Clovis EíliOíZi
Acompanhado do seu irmão 'Sgt. Ruy Ghior- 

zi. militar em Porto Alegre, regressou de sua via
gem a São Paulo, o Professor Clovis Ghiorzi, apre 
ciado desenhista arquiteto aqui residente.

/
Na capital paulista, o Professor Clovis Ghior 

zi e seu irmão Sgt Ruy Ghiorzi,trataram de impor
tantes assuntos relacionados com o escritório que 
mantém em nossa cidade, no Edifício Gamborgi.

Felicitamos o Professor Clovis Ghiorzi, bem 
como seu irmão Sgt. Ruy Ghiorzi pelo êxito coroa
do em São Pau o.

Academia Frei Veloso 
completou 20 anos

Completou VO anos do 
atividades em pról da 
difusão da cultura em 
nossa terra, a Academia 
Frei Veloso, entidade cul 
tural pertencente ao Co 
légio Diocesano e a Es
cola Técnica de Comér
cio Santo Antônio.

Entre as várias festi 
vidades levadas a efei
to, destacou-se a sessão 
solene realizada na noi
te da última segunda fei
ra no salão nobre do 
CD, o qual comparece
ram convidados especi 
ais e acadêmicos perten
centes àquela entidade.

Destas colunas felici
tamos a diretoria da 
Academia Frei Veloso, 
fazendo votos que a 
mesma continue a pres
tar sempre o seu qui
nhão em beneficio da 
vida social e cultural da 
Princesa da serra.

P a n i f e É l ü  «0 H O S S P  P i»  l l f c
Equipada com os modernos maquinários SlAM

— Pães quentes à toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto. 41 — LAGES — Santa Catari;na

P a ra  as suas refeições
VA AO

■ i

0. fianto- p.i.eÇe.tLda p a la  ttu  p.atada\

Avenida Camões (Ao lado do Cme Avenida)
BAIRRO CORAl.

Lages — Santa Catarina

Dr. Airton R. 
— Ramos =

t lin ic d  e ü r u is ia
Especialista em ouvidos, olhos, nariz e garganta

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Isenção de impostos 
para materiais destina-i 
dos ás em prêsas de 

construção naval
As comissões de Eco 

nomia e de Finanças 
da t âmara Federal emi 
tiram favoravel parecer 
ao projeto de origem 
governamental,que isente 
dc impostos de impar 
tação e taxas aduanei
ras os equipamentos e 
materais destinados àsj 
emprêsas de construção 
naval no país.

Foi relator o deputado 
catarinense Carneiro de 
Loyola.

"  D l V A L  "
Distribuidora de Veicnlos e Acessórios Ltda.

O maior sortimento de peças

e acessórios da cidade com

prêços sem concorrência

Faça-nos uma visita e certifique 

dos nossos vantajosos prêços
Avenida Camões, 18 — Bairro Coral

L A G E S  —o — Santa Catarina

Examine os seus olhos periodicamente

Uma cortezia da Joalheria

/ e Ótica Mondadori

D E

-

1«

O clichê tixa o ultra-moderno aparelho ORTHO- 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos.

h  ç )  M I  S i ®  % 3  M O H D A D O M

Praça João Costa . {Edifício Dr. Acacio)

EAGEE -  J a n ta  C a ta rin a
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n T _ ? l ,a5  últim as ccmnetiç€es autom obilísticas em nosso pais
ELEGANTE — VELOZ -  MACIO

even d ed o r SIMCA nesta praça:
COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

8®^írs!Iw.c^al'0ê  Thiago de Castro. 174 • Lagos - Santa Catarina

Após os jogos de sábado e domingo, a cias- 
sificaçao do campeonato lageano, passou a ser a 
seguinte:

r  Guarany
2* Internacional e Olinkraft 
‘ò ‘ Arco Íris 
4- Pinheiros e Nevada 
5’ Ciuzeiro

Primeira vitória óo Arco tris
VS+WAW+Vm

0 pp
1 pp
3 pp
4 pp
5 pp

- Caxias do Sul 
Curitiba Paraná

»

Clubes convidados para participarem da grande 
prova Monark Cidade de Lages, a realizar-se no 

proximo dia í 5 do corrente

Clube de Regatas Almirante Barrosso-Porto Ale
gre RGSUL.
Grêmio Futebol Clube - » » »
Clube Grêmio Guarany 
Ciclo Clube Monark 
Esporte Clube Ideal 
Cicies Romeo 
Cicie Clube Moristeoe 
Ciclo Clube Monark 
Ciclo Clube Gallo 
Caloi Esporte Clube 
Ciclo Clube PIRELLI 
Sociedade Esportiva e 
ras - Joinville 
Sociedade Esportiva e Recreativa Vera Cruz - » »

Esporte Clube PINGUIM . - » » S.c.
Liga Itajayense de Desportos - itajay S.C.
Ciclo Clube Monark de Blumenau - Blumenau
s c.
Ciclo Clube Monark de Florianópolis - Florianópo 
lis S.C.

CONVIDADOS ESPECIAIS 
Gazeta Esportiva de São Paulo 
Rádio Guarujá de Florianópolis 
Clube Náutico Martinelli de Florianópolis 
Rádio "Nereu Ramos” de Blumenau

Patrocinio Monark e seus Revendedores ‘Ç  
ganização: Radio Clube e Lages Moto Clube - bu- 
pervisão LS.D.

Debaixo de uma chu
va intermitente, realizou 
se domingo no Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, o encontro fute*

-São Paulo S.P. 
- » » S.P. 
- » » S.P. 

T. » » S. P. 
Recreativa União Palmei-

S.C.

vence» Cruzeiro
Em cotejo antecipado 

do campeonato citadino 
defrontaram-se na tarde 
de sábado, as equipes 
do Cruzeiro c do Inter 
nacional, cotejo êste que 
encerrou-se com a facil 
vitoria do elenco colora
do pelo escore de 3 a o.

Com êste resultado, o 
quado do Internacional 
inantem-se firme na vi
ce liderança da tabela, 
ao passo que o Cruzeiro 
passou a figurar na 
última colocação.

A próxima rodada do 
Campeonato lageano 
marca os seguintes en
contros: em Lages - Gua
rany x Arco íris e em 
Igaras, Olinkraft x Cru
zeiro.

bolistico entre as equi
pes do Arco íris e do 
Pinheiros, o qual encer 
rou-se com a justa vitó
ria do quadro industrial 
pelo escore de 3 a 1.

Esta foi a primeira vi
tória do Arco íris no 
presente campeonato, 
permanecendo assim na 
terceira colocação da ta
bela, já com grandes 
chances de fugir à incô
moda posição de lanter 
ninha.

IX Congresso Nacional 
de Cipa

Em Fortaleza, Estado 
do Ceará, será promovi
do, nos dias 22, 23 e 24 
do mês de agosto proxi' 
mo, o IX Congresso Na" 
cional de Comissões In
ternas de Prevenção de 
Acidentes, que está sen
do organizado pela Divi 
são de Higiene e Segu
rança do Trabalho

Representante
Somos distribuidores das maquinas de 

escritório PhECISA, HERMES e outras, bem 
como de cofres, arquivos e moveis de aço 

FIEL, IBESA e outros.

Procuramos um representante em Lajes que 
possa também atender as praças adjacentes.

Propostas com referencias à LIVRARIA 
GRAFICA DO VALE S/A-, - Rua 15 de
novembro 992, Blumenau, - Sta. Catarina

Para um transporte seguro e econômico adquira o íantoso r . N. M.
o caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oeste 

Concessionário F.N.M. e JK nesta legião:

P I N H O  S . A .
veículos e maquinas

_ f o i  R rw inn inhn  - r« ÍV fl P o s ta l .  312 —  SANTA C A T

LAtES ___ AV.
presidente Vargas,

7 Fone 537 - Bnd. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA CATARINA
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Estado de Santa Catarina -  Secretaria da 
Segurança Pública -  Delegacia Regional de 

Policia de Lages
Portaria n- .05/63

O Dr. João Martins, Delegado Regional de 
Policia, fm Região Policial com jurisdição neste 
município, no uso de suas atribuições, etc.

Resolve,
1 - Comunicar aos proprietários de veiculos, 

que todos os carros que forem encontrados transi 
tando com placas, porém sem estar regularizado 
o emplacamento de 1063, ou sem placas, ou ainda 
sem a devida licença da autoridade competente 
em dia, colada em lugar visivel. Jserão apreendi
dos e conduzidos à Delegacia Regional de Policia;

2 - Levar ao conhecimento dos proprietários 
de veiculos, residentes e domiciliados nesta cida
de, que, no intuito de lesarem o fisco, emplacam 
seus automóveis em outros Estados, porém transi 
tam em nossa cidade, pessoas essas que auferem 
lucros ou vencimentos’neste Estado, terão seus res 
pectivos veiculos apreendidos e conduzidos à De
legacia Regional de Policia;

3 - Todas as pessoas não habilitadas que 
forem encontradas dirigindo veiculos serão deti 
das e conduzidas com o respectivo veiculo à De
legacia Regional de Policia, a fim de ser efetua
do o competente flagrante.

Além das providências já mencionadas, os 
infratores serão punidos de acordo com a lei.

Cumpra-se

Lages. 5 de agosto de 1Í163 
João Martins

Delegado Regional de Policia

Caminhões precisam-se
A Exportadora de Madeiras Eontanive Ltda., 

estabelecida no bairro Coral, necessita de cami
nhões para o transporte de madeiras. Os interes 
sados queiram dirigir-se à referida firma onde 
obterão maiores esclarecimentos.

Lúcia Helena. Vera Lúcia
Célio Melim Jr. e Carmen Lúcia

participam aos parentes e amigos de seu pais

Sèlio Melim e lolanda Melim
o nascimento de sua irmãzinha ucia Kegina 
ocorrido na Maternidade Tereza Ramos, no 
dia 4 do corrente.

Lages, Agosto de 1963.

%  C E D O  11- 
RANDA L i

Pernoitou sexta feira 
última em nossa cidade, 
de onde seguiu no dia 
seguinte para Porto Ale
gre, o Sr. Genésio M«ran 
da Lins, diretor superin
tendente do Banco Indús
tria e Comércio de Santa 
Catarina S/A, e abasta
do homem de nogócios 
em Santa Catarina.

Durante a sua rápida 
estada em nossa cidade, 
o Sr. Genésio Miranda 
Lins manteve importante 
contacto com o Sr. Ber- 
nardino N.Gevaerd, dinâ 
mico gerente da agên
cia local do Banco Inco.

Sr. Julio Cesar 
Malinverni

Em virtude do seu ani
versário natalicio trans
corrido no dia 30 p p., o 
Sr Julio César Malinver- 
ni, benquisto Secretário 
da Escola Normal e Co
légio Estadual Vidal Ra 
mos. foi homenageado 
na manhã de hoje pe'o 
corpo docente, discente 
e funcionários daquele 
conceituado estabeleci 
mento de ensino.

Dita homenagem teste 
munhou o aprêço e a- 
dmiração que goza o Sr. 
Julio César Malinverni 
naquele educandários, pe 
los assinalados serviços 
que há anos o mesmo 
vem prestando a seus 
professores, alunos e fun
cionários em geral.

Divulgando esta grata 
noticia, nos associamos 
às homenagens que fo
ram tributadas ao Sr 
Julio César Maiinverni, 
enviando-lhe os nossos 
votos de contínuas feli
cidades.

CADERNETA PERD ID A
Perdeu-se em ruas desta 

cidade uma caderneta da 
Caixa Economica Federal do 
sr. Nelson Klinger da 3a sé
rie n° 34.913.

— Aviso ao Público Lageano —
O C onsórcio  TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem pre procu ran do servir, cada  vez 

m elhor o p u b lico  v ia jante da região serra de Santa C atarina, depois de rein iciar 
os seus voôs para JOAÇABA, cap ita l do Oeste Catarinense, volta  agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, cap ita l do visinho Estado do R io G rande do Sul.

Assim  é que, sendo a tu a lm en te  a ú n ica  C om panh ia  de A viação C om ercia l a 
servir nossa cidade, o C onsórcio  TAC - CRU ZEIRO DO SUL. qu e sem pre procurou  

servir a  zona  da Serra, ligan do-a  a todas as cidades do País. oferece  agora ao 
pú b lico  v ia jante , os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’ 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 08 00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí, Join
ville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com as 
. novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informaçõ3s e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n" 84 ou pelos telefones nrs. 214 •  237.

CORREIO LAGEANQ
Recanchutadora Gaúcha Bois I r á  
Lida. adquire mudemos maquináriis

A conceituada firma Reeauchutadora Gaúcha 
Dois Irmãos Ltda., estabelecida no Bairro Coral 
acaba de adquirir e instalar em suas oficinas, 
modernos maquinários para recauchutagem e vul- 
canização de pneus.

Êstes novos e modernos maquinanos recém ins
talados naquela benquista firma do Bairro Coral, 
é a última palavra no gênero, podendo com isso 
atender cada vez melhor a sua distinta clientela 
e motoristas em geral.

Alem disso, foram introduzidas verdadeiras trans
formações em sua oficina, que a credencia a 
ser uma das mais completas dêate municipin.

Atendido pelos seus proprietários e composta 
de uma equipe de profissionais competentes, a 
Reeauchutadora Gaúcha Dois Irmãos Ltda., está 
apta a oferecer todo e qualquer serviço concernen 
te ao ramo, como sejam recauchutagem. recapa. 
gem e concêrtos de pneus em geral.

Ao modernizar totalmente as suas dependênci
as, destas colunas fazemos ardentes votos à K°- 
eauchutadora Gaúcha Dois Irmãos LtOa., para 
que colha os melhores êxitos em suas atividades.

— —— — — ■r  —

Dupla Vitória do luterlagos no 8* Circuito
Sensacional vitória alcançaram dois “Interlagos”, 

no 8o Circuito Automobilistico da cidade de Petró- 
polih. ratificando mais uma vez sua extraoiama- 
ria valentia como maquina em qualquer pista. Na 
Ia prova (Grupo 1 Turismo, anexo J), o cupé 

| “Interlagos”, n' 2, pilotado pela dupla Álvaro e 
Aylton Varanda, venceu na geral e na categoria, 
numa média horaria de 82,676 km. Na mesma pro
va o Gordini, n H, pilotado nor Carol Figueiredo, 
alcançou o 2* lugar na clai-siíicação geral e o 1' 
na categoria. Na prova principal (Turismo - Grupo 
II. Anexo J) uma berlinette “Interlagos”, n‘2, pi
lotada por Wilson Fittipaldi Jr. foi a vencedora 
na geral e na categoria, numa média horária de 
91,682 km.

Assim aqueles famosos veiculos fabricados 
pela Willys Overland do Brasil S/A, deram mais 
uma vez provas de sua eficiência em provas au
tomobilísticas, colocaDdo se entre os melhores Da 
categoria de esporte e turismo.

Sra. Vicentina R. Hoeschel
Acompanhada de sua filha, Srta. Telma Hoes 

chel. regressou do Rio de Janeiro, a exma. sra. 
d. Vicentina R. Hoeschel, digna esposa do Sr. Wal- 
ter H. L. Hoeschel, do alto comercio desta praça.

Na Velhacap. a sra. d. Vicentina R. Hoeschel 
e sua filha srta. Telma Hoeschel. estiveram em vi
sita a seus familiares lá residentes.

Apresentamos às mesmas os nossos votos de 
boas vindas

H o p a  111 Opa [(D$Õ|| pQa

| Terras à Venda
Vende*se pela melhor oferta uma á- 

rea de 200,000m 2 localizada em Cerro 

■j= ^ e9ro (Fazenda Pinheiros Ralos). Interes- 

Qj sados queiram dirigir-se a Glitz S/A. 

jj Caixa Postal n 598. Pôrto Alegre, ou 

|  em nossa cidade o Sr. J Lopes, à Rua

Gerônimo Coelho s/n
3Í£gsDRã][ |

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




